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Rózsa, rózsa, szép virágszál, 
Szálló szélben hajladoztál 
Napsütésben nyiladoztál, 
Meglocsollak, illatozzál! 

 
Eljött a szép húsvét reggele,  

Feltámadásunk édes ünnepe.  
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,  

Pattognak a rügyek, s virít a virág.  
A harang zúgása hirdet ünnepet,  

Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.  
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,  

Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.  
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,  

Zsebeimbe beleférnek a piros tojások. 

Meghívó 
 

Az ikladi Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesület 
szeretettel meghív minden érdeklődőt 

2015. április 10-én, pénteken 17 órára, 

a Ráday Gedeon Művelődési Házban tartandó 

Költészet Napja rendezvényére, 

mely A Költő és a Család témakörben lesz megtartva. 

               Rozmaring Nyugdíjasklub 

Közmeghallgatás 
 
 

Iklad község képviselő testülete 
április 25-én, szombaton 18.30 órai kezdettel 

a Művelődési Házban KÖZMEGHALLGATÁS-t tart, 
melyre tisztelettel hívja és várja községünk lakóit. 
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Testületi Hírek 

Egyértelműsítés: az előző testületi ülésről írt be-
számolóban jelzett, Klenk Zoltán alpolgármesterré 
választása nem Ungi József visszalépését jelenti, 
csupán annyit, hogy településünknek március 
27-től két (belsős, külsős) alpolgármestere van. 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete (a továbbiakban: testület) 2015. március 
27-ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg: 

A testület megtárgyalta a Gödöllői Rendőrkapi-
tányság beszámolóját a 2014. évben végzett tevé-
kenységről. Az ülés vendége volt dr. Bozsó Zoltán 
rendőr dandártábornok, a Gödöllői Rendőrkapi-
tányság parancsnoka, valamint Gódor Ferenc al-
ezredes, az Aszódi Rendőrőrs parancsnoka. A 
dandártábornok Úr elmondta, hogy Ikladon az 
elmúlt évben a statisztikai nyilvántartás szerint 
14 bűncselekményt követtek el és 1 anyagi káros 
közlekedési baleset történt. Elmondta, hogy 2014. 
július 1-től folyik a „19/24 program”, amelynek 
során megerősítő szolgálat keretében Ikladon há-
romnaponta visszatérő ellenőrzéseket tartanak a 
körzeti megbízotton felül a faluba vezényelt rend-
őrök. A kapitány úr elmondta, hogy a Gödöllői 
Rendőrkapitányság is kapott az ún. mindent látó 
traffipaxból, amelyet március 26-án helyeztek 
üzembe. Újra felhívta a lakosság figyelmét a trük-
kös besurranó tolvajokra, akik mindenféle indok-
kal próbálnak bejutni a házakba. Madarász István 
polgármester elmondta, hogy az ikladi önkor-
mányzat munkásai márciusban felújították az 
aszódi rendőrőrs főbejárati kapuját, majd megkö-
szönte a rendőrség tevékenységét. 

A képviselő-testület a Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság beszámolójának megtárgyalását a 
következő ülésére halasztotta. 

Klenk Zoltán alpolgármester letette esküjét. A 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján a 
testület megállapította Klenk Zoltán alpolgármes-
ter tiszteletdíját. Az alpolgármester Úr nyilatko-
zott, hogy a tiszteletdíjat nem kívánja felvenni. 

A testület törvényi kötelezettségének eleget téve 
elfogadta a közterületek elnevezéséről és a ház-
számozás szabályairól szóló önkormányzati rende-
letet. 

A testület elfogadta az önkormányzat 2015. évi 
közbeszerzési tervét. 

A testület kitűzte a közmeghallgatás időpontját, 
ami 2015. április 25-én szombaton 18:30 órakor 
lesz a Művelődési Házban. 

A testület helyt adott a Német Nemzetiségi Kultu-
rális Közhasznú Egyesület kérelmének, és 
150.000.-Ft-tal támogatta az egyesületet, amelyet 
a 2015. évi majális megrendezésére használnak 
fel. 

 

A testület zárt ülésén 
1. egy főnek méltányossági közgyógyellátást 

állapított meg, 
2. három főnek önkormányzati támogatást 

állapított meg összesen 45.000.-Ft 
összegben. 

Dr. Braun Pál 
jegyző 

KIVONAT 
Iklad Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 2015. április 1-jén megtartott rendkí-
vüli nyílt ülésén készült jegyzőkönyvből 

 
Tárgy: az ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi 
Általános Iskola fenntartói jogainak a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház általi átvételének véle-
ményezése 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás-
sal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:  

39/2015. (IV.1.) ÖKT határozat 
Az ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi 

Általános Iskola fenntartói jogainak a Magyar-
országi Evangélikus Egyház általi átvételének 

véleményezésről 
Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 
1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 83.§ (4) bekezdés h) pontjában 
meghatározott véleményezési jogával élve 
támogatja az általa működtetett ikladi 
Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános 
Iskola (a továbbiakban: székhelyiskola) 
fenntartói jogainak a Magyarországi 
Evangélikus Egyház általi átvételét oly módon, 
hogy a tagiskola és a székhelyiskola 
szétválasztását követően a székhelyiskola a 
2015/2016-os tanévtől az Aszódi Evangélikus 
Petőfi Gimnázium és Kollégium (a 
továbbiakban: gimnázium) tagintézménye 
lesz; 

2. a székhelyiskola elhelyezésére szolgáló Iklad, 
Iskola tér 22. szám alatti (Iklad belterület 
580/3 hrsz.) ingatlant, valamint a 
fenntartásához és működtetéséhez szükséges 
eszközállományt – az erről szóló megállapodás 
keretében – az önkormányzat a gimnázium és a 
Magyarországi Evangélikus Egyház ingyenes 
használatába adja; 

3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Határidő: 2015. április 16. 
Felelős: Madarász István polgármester 

A kivonat hiteles. 
Iklad, 2015. április 2. 

Dr. Braun Pál 
jegyző 
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Az Ikladi Tasnádi Lajos Német 
Nemzetiségi Általános Iskola 

evangélikus egyházi fenntartásba 
vételének alapjai és lehetőségei 

Iklad tradicionálisan evangélikus és német nemze-
tiségi település. Jelenleg az iskolában tanuló diá-
kok 60 %-a evangélikus. Döntő többségük evangé-
likus vagy katolikus hittant választott erkölcstan 
helyett. Az intézményben színvonalas a német 
nemzetiségi és a német két tanítási nyelvű neve-
lés-oktatás.  
Az Aszódi Evangélikus Gimnáziumban szintén 
jelentős szerepe van a német nyelvoktatásnak. 
Fontos bajor kapcsolatokkal rendelkezünk, ezen 
belül az Uffenheimi Evangélikus Gimnáziummal 
élő az együttműködés a sport, a kultúra, a pályá-
zatok területén egyaránt. 2014-től tanulóink 2-3 
hónapos részképzés keretében tanulhatnak a ba-
jor testvérintézményben. 
Gimnáziumunk önálló gazdálkodású intézmény, 
éves költségvetése 500 millió Ft körüli, minden 
évben 50-70 millió Ft jut fejlesztése. Szaktanter-
mek (fizika, kémia, biológia, informatika, rajz, 
ének, stb.), nyelvi termek, laborok állnak a tanu-
lók és pedagógusok rendelkezésére. A közeli jövő 
tervei között szerepel egy 48 férőhelyes erdei isko-
la felépítése Dömösön, valamint a gimnázium te-
rületén egy 25m-es uszoda építése. 
Az ikladi iskola tagintézménnyé válásával kedve-
zőbb helyzetbe kerülne mindkét intézmény. A 
gimnázium német emeltszintű képzésének lenne 
utánpótlása, az ikladi tanulóknak pedig a tovább-
tanulása válna biztonságosabbá. Az ikladi diákok 
a gimnázium emeltszintű képzéseire belső felvéte-
livel, az általános tagozatra pedig legalább 3,5-ös 
átlageredménnyel jelentkezhetnek majd. A tanulói 
jogviszony az érettségi vizsgák letételéig szólna. 
Az ikladi iskola szakmai önállósága, az eddigi ha-
gyományok és értékek továbbra is megmaradnak. 
Tanári leépítés nem várható, inkább létszámnöve-
kedésre lehet számítani a tervezett csoportbontá-
sok miatt. A felső tagozat nem szűnik meg, hanem 
megerősítést kap.  A tanárok a pedagógus életpá-
lya minden előnyével rendelkezhetnek. Biztosítjuk 
és támogatjuk az előrelépéseket, a továbbképzése-
ket és átképzéseket, közös szakmai programokat 
szervezünk a gimnázium tanáraival, élhetnek és 
szakmailag erősödhetnek az áttanítás lehetőségé-
vel. 
Minden ikladi tanulót felveszünk, valamint a kör-
nyező településekről érkezők legjobbjait is, akik 
elfogadják az evangélikus iskola szellemiségét. Ha 

lehetőség lesz rá, párhuzamos osztályokat szeret-
nénk indítani.  
Az EU-s pályázat révén a külsőleg szépen felújított 
iskolában belül is fejleszteni, bővíteni szeretnénk 
(pl. számítástechnikai terem felújítása, labor ki-
alakítása, osztálytermek, kiscsoportos termek 
kialakítása, bővítése, sportudvar, sportpálya fel-
újítása), emellett vállalnánk az oktatáshoz szük-
séges eszközök beszerzését. Szakmailag továbblé-
pést jelenthetne, ha a későbbiekben - a gimnázi-
ummal közösen - megvalósulna egy művészeti 
alapképzés (zenei képzés területén), vagy akár egy 
sporttagozat indítása. A két intézményben a felté-
telek rendelkezésre állnak. 
Az egyházi jelleg felmenő rendszerben valósulna 
meg, a már az iskolában tanuló diákokra vissza-
menő hatállyal nem vonatkozna a kötelező hittan-
foglalkozás, ők választhatnak, hogy hittan órára 
vagy erkölcstan órára járnak majd.  
A diákoknak a bevett egyházak evangélikus vagy 
katolikus, vagy egyéb bevett egyház hittan óráira 
kell járniuk. A tanévnyitó, tanévzáró alkalmakon 
és az egyházi ünnepeken istentiszteletet tartunk. 
Az intézményben iskolalelkészi szolgálatot hozunk 
létre. 
Nem mondunk le a tanulási nehézségekkel küzdő 
gyermekekről sem, nagy gondot fordítanánk a 
képességek fejlesztésére (logopédia, fejlesztőpeda-
gógia, gyógytorna). 
Kiemelten támogatjuk a szociálisan rászoruló ta-
nulókat (állami és egyházi támogatásból, ill. a 
gimnázium saját költségvetéséből – pl. ingyenes 
tankönyv, étkezés, kollégium). Támogatjuk továb-
bá a tanulók szaktárgyi versenyeztetését, szakkö-
reit, közös tanulmányutakat, kirándulásokat, 
sportversenyeket, erdei iskolában való részvételü-
ket. 
Az intézmény átadása a település számára is 
előnnyel jár, hiszen az intézmény önálló gazdálko-
dása révén évente több mint 10 millió Ft-ot tudna 
más célra fordítani, ugyanakkor az iskola létesít-
ményei továbbra is a falu tulajdonában maradná-
nak. 
Összességében elmondható, hogy az általános 
iskola, a gimnázium, a falu és az egyház együtt-
működéséből a szülőknek, a tanulóknak, a falu-
nak biztos jövőt, előremutató fejlődést tudunk 
ajánlani és garantálni, egyúttal olyan szakmailag 
kiemelkedő és a kor igényeinek megfelelő 
intézményegyüttes hozható létre, melyre méltán 
lehetünk büszkék mindannyian. 

Aszód-Iklad, 2015. március 31. 

Dr. Roncz Béla 
igazgató 
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Az óvoda életéből 

Március 2-től 6-ig papírgyűjtést tartottunk. Kö-
szönünk szépen minden felajánlott papírhulladé-
kot, amit a kedves szülők az óvoda előtt elhelye-
zett konténerbe gyűjtöttek. A papírért kapott ösz-
szeget, 27.720 Forintot óvodánk alapítványa ré-
szére ajánlottuk föl. 
Március 5-én, csütörtökön ünnepeltük óvodánk-
ban a nőnapot. Minden csoportban a fiúk saját 
kezűleg készített alkotásokkal lepték meg a lányo-
kat és az óvoda nő dolgozóit.  
Március 5-én dr. Morvai Edit a Budapesti Goethe 
Intézet munkatársa, szakreferens tartott előadást 
a szülőknek 17:00 órai kezdettel. A délután témá-
ja: ,,Kiskorban németül’’ avagy a kora gyermekko-
ri német nyelvtanulás lehetőségei. 
Március 6-án nevelés nélküli munkanapot tartot-
tunk és az óvodapedagógus kollégák hallgathatták 
meg dr. Morvai Edit előadását és ismerkedhettek 
meg Hans Hase-val és barátaival, a nevelési prog-
ram ,,főszereplőjével’’. 
Köszönjük a szülőknek és az óvodapedagógusok-
nak a részvételt.  
Március 13-án megemlékeztünk az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc eseményeiről. A két 
nagycsoport Aszódra utazott ahol megtekintették 
a Petőfi Múzeumot, valamint az 1848-as emlék-
művet, ahol elhelyezték saját készítésű nemzeti 
színű zászlóikat és elénekeltek néhány dalt. 
A kisebb csoportok az ikladi Falumúzeumba és a 
Ráday térre sétáltak s díszítették fel a környéket 
nemzeti színű munkáikkal.  
Március 18-án az óvodapedagógusok bábelőadás-
sal kedveskedtek a gyermekeknek. Az előadásból 
befolyt összeget az óvoda alapítványára helyeztük.  
Március 19-én Pacs Kata az aszódi Nevelési Ta-
nácsadó igazgatónője tartott előadást a szülőknek, 
„Az iskolaérettség kritériumai – Tanulási nehézsé-
gek, tanulási zavarok’’ címmel. Köszönjük a részt-
vevők érdeklődését, és reméljük, hogy a kedves 
szülők a jövőben hasznát veszik az előadáson el-
hangzottaknak. 
Március 23-án került sor a tavaszi, anyák napi 
fényképezkedésre.  
Március 30.-i héten húsvét hete volt az óvodában. 
Programjaink között szerepelt a barkafa díszítés, 
húsvéti tojás keresés, locsolkodás, hímes tojás és 
egyéb dekorációk készítése, locsolóversek tanulá-
sa. 
Szeretnénk megköszönni Varga Orsinak az óvoda 
bejáratához elhelyezett Micimackót és barátait 
ábrázoló alkotását. Az új dekorációkról és minden 
más eseményünkről a Facebook oldalunkon tájé-
kozódhatnak.  

Köszönjük a Balatoni családnak a nyomtatópapír 
felajánlást, Mihályné Katinak az asztalterítőket a 
középső csoportba, Podlaviczki Robiéknak a játék 
felajánlásokat. 
Köszönjük Miskoff Gábornak, hogy minden mé-
diaeszközzel kapcsolatos problémában segítsé-
günkre van, illetve az előadásokhoz szükséges 
projektort is biztosította.  

Áprilisi program 
 Április 1. Locsolkodás az óvodában 
 Április 2.  Fordított nap 
 Április 3. Nagypéntek (az óvoda zárva 

tart) 
 Április 7-10. Nyílt hét a fenntartó, a kép-

viselő testület tagjai, valamint a német-
nemzetiségi önkormányzat tagjai részére 

 Április 13. Színházlátogatás Gödöllőre 
(Csizmás Kandúr) 

 Április 16. Látogatás a vácrátóti Bota-
nikus kertben 

 Április 19 Néptánctalálkozó Vecsésen 
 Április 24-25  Néphagyományőrző Óvoda-

pedagógusok Egyesületének találkozója 
Gödöllőn 

 Április 30.  Májusfa díszítés 
 

Az óvoda vezetősége 

Óvodai beiratkozás!  

Értesítjük a kedves szülőket, hogy az Ikladi Német 
Nemzetiségi Napköziotthonos Óvodában tavasszal 
beiratkozást tartunk.  

Ideje: 2015. május 04. – május 08. 

Kérjük, a beiratkozásra feltétlenül hozza megával 
a következőket: 

 gyermekét 
 gyermeke születési anyakönyvi kivonatát 
 gyermeke személyi igazolványát (ha ren-

delkezik vele) 
 gyermeke lakcím kártyáját 
 gyermeke TAJ kártyáját 

Beíratni azokat a gyermekeket kell, akik 
2016 augusztus 31-ig betöltik a harmadik 
életévüket.  
 

Marton Zsuzsanna 
Brunszvik Teréz-díjas 

óvodapedagógus 
óvodavezető 
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Iskolai Hírek 
Beszámoló a márciusi eseményekről 

A tavasz első hónapja iskolánkban nagyon mozgalmas volt, hiszen igen sok tanulmányi és sportverse-
nyen vettek részt tanulóink. 
Március 5-én egy kisebb delegáció utazott Vecsésre, hogy a vers és prózamondó verseny következő for-
dulóján vegyen részt. Bodó Barnabás (4.a), Ecker Dominik (3.b), Budai Ramóna (5.), Moharos Boglárka 
(6.) és Braun Bence (7.) nagyon szépen szerepeltek, és az erős mezőnyben szép helyezéseket értek el. 
Tanulóinkat Madarász-Kozecz Nóra, valamint Braunné Kácser Zsuzsanna kísérte el a versenyre. 
Március 7-én országos karateverseny volt Kartalon. Gratulálunk diákjainknak, akik szép eredményt 
értek el: Bartók Bálint (4.a) 3 bronz és 1 ezüst, Bartók Petra (6.) 2 bronz és 1 ezüst, Gönczöl Ábel (2.b) 1 
bronz, Miskoff Gábor (2.a) 1 bronzéremmel öregbítette iskolánk hírnevét. 
Március 17-én Herman Ottó komplex tanulmányi versenyt szerveztünk iskolánkban tanulóink számára. 
A feladatok közt volt szövegértés, környezetismeret, valamint matematika is. A szoros verseny végül a 
következőképpen alakult: I. Bodó Barnabás (4.b), II. Raffai Péter (4.a), akik ezáltal tovább is jutottak a 
következő fordulóra. Gratulálunk nekik! 
Március 10-én volt iskolánkban a DSD nyelvvizsga írásbeli része. Tanulóink olvasási szövegértési, hal-
lás utáni szövegértési feladatokat oldottak meg, illetve egy fogalmazást kellett írniuk megadott szempon-
tok alapján. Az eredményekre még várnunk kell, reméljük mind a 15 tanuló magas pontszámokat tud-
hat majd magáénak. 
Március 13-án nyílt tanítási napot tartottunk, melyre sok szülő látogatott el és bepillantást nyerhetett 
gyermeke órai aktivitásába. A napot egy megható, zenés március 15-i ünnepséggel zártuk, melyet a 6. 
osztályosok adtak elő. Köszönjük a szép produkciót nekik és osztályfőnöküknek, dr. Braun Pálnénak. 
Március 20-án mese- és prózamondó verseny lelkes résztvevői voltunk Domonyban. Varga-Kis Botond 
(1.a), Várszegi Csenge (2.b), Lipcsei Míra (3.b), Bodó Barnabás ( 4.b), Budai Ramóna (5.), Nagy Milán 
(6.), Strasser Lilla (7.), és Balázs Gergely (8.) készültek mesével. Közülük Bodó Barnabás az előkelő II. 
helyen végzett. Gratulálunk!  
Március 23-án és 24-én került sor a DSD nyelvvizsga szóbeli részére. Vizsgabiztosunk Christine Lück 
volt, aki a zuglói Hajós Alfréd Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanára. A vizsgán egy, a tanulók által 
választott témában kellett prezentálni, illetve hétköznapi témákról beszélgetést folytatni.  Büszkék va-
gyunk végzőseinkre, hiszen mindenki eredményes vizsgát tett. 5 darab A2-es, valamint 8 darab B1-es 
nyelvvizsga született. Izgalommal várjuk az írásbeli eredményeket! 
Focistáink miatt is büszkeség tölt el bennünket, hiszen a diákolimpia korosztályos fordulóin ügyesen 
rúgták a bőrt: a 3-4. osztályosok II. helyezést értek el, az 5-6. osztályosok a III. helyen végeztek, vala-
mint a 7-8. osztályosok szintén a dobogóra állhattak, a III. helyre. Gratulálunk nekik és edzőiknek! 
Március 25-én Bagon tartották a tankerületi kézilabda bajnokságot, ahol iskolánkat a 7-8. osztályos 
lányok képviselték. 
Március 26-án Gödöllőre utazott Bodó Barnabás (4.b), Vida Sándor (4.b), valamint Raffai Sándor (4.a), 
ahol megmutatták ügyességüket a LÜK - bajnokság  kistérségi fordulóján. Mindhárom fiú hozta a jó 
formáját, legeredményesebben mégis Bodó Barnabás szerepelt, aki az I. helyen végzett. Szívből gratulá-
lunk! 
A hónap folyamán Németországban nemzetközi úszógálát rendeztek, melyen iskolánk tanulója, Tóth 
Viktória (6.) is részt vett. Viki remekül úszott, így a IV. helyen ért célba.  Csak így tovább! 
Köszönjük a Varga család adományát, mellyel a felső tagozatosok oktatását segítették! 
Helyesbítés: az előző számból kimaradt Bujtás Erhard, 4.a osztályos tanuló, aki a Nemzetiségi Ki 
mit tud?-on, vers- és próza kategóriában különdíjas lett. Elnézést kérünk és gratulálunk neki! 

Áprilisi programunk: 
Április 2 - 12 Tavaszi szünet 
Április 13. Első tanítási nap a szünet után 
 17.00 Fogadóóra 
Április 28. Diákparlament 
Április 30. 13.00 -18.00 Papír- és kupakgyűjtés 
Május 1. Tanítási szünet 

Az iskola tanulói és dolgozói 
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Iskolai beiratkozás 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) 
fenntartásában, az Aszódi Tankerület illetékességi 
területén működő általános iskolákra vonatkozó 
felvételi eljárás rendje: 

Az általános iskolai beiratkozás ideje:  
2015. április 16. (csütörtök) 8.00 – 19.00  
 április 17. (péntek) 8.00 – 18.00  
 
Beiratkozás előtti teendő:  
1. A beiratkozás előtt szükséges az okmányirodá-

ba elmenni a diákigazolvány igényléséhez (ügy-
félfogadási időben). Az okmányirodában fény-
képet készítenek a tanulóról. Az okmányirodá-
ban be kell mutatni a születési anyakönyvi ki-
vonatot és a lakcímkártyát, vagy ha van, egyéb 
személyazonosító okmányt. Ez a szolgáltatás 
ingyenes!  

2. Az okmányirodai folyamat során a jogosult 
adatai ellenőrzésre kerülnek a személyi adat- 
és lakcímnyilvántartás alapján.  

3. Az eljárás részeként a jogosult egy Nemzeti 
Egységes Kártyarendszer adatlapot kap az ok-
mányirodai ügyintézőtől, melyen a nyilvántar-
tásban szereplő adatok és a fénykép szerepel. 
(14 éven aluli jogosult esetében az aláírás me-
zőt üresen kell hagyni!) Ezen adatlapnak a ré-
sze a 16 karakterből álló NEK azonosító, mely a 
diákigazolvány igénylési folyamatában kap sze-
repet, ezért ezen adatlap megőrzésére a jogo-
sultnak fokozottan ügyelni kell. Amennyiben a 
NEK azonosító elveszik, úgy az adatlapról má-
solat kérhető az okmányirodában.  

4. Ha a fénykép érvényességi idején belül a jogo-
sult személyes vagy lakcím adatai megváltoz-
nak, úgy egy új adatlap kiállítása válik szüksé-
gessé, melyen új NEK azonosító található.  

 
A beiratkozáshoz szükséges:  
 „NEK” ADATLAPOT ELHOZNI!  
 A diákigazolvány elkészítésének díja 1.400,- 

Ft, melyet beiratkozáskor kell fizetni. (A di-
ákigazolványokat az Oktatási Hivatal a tanulók 
lakcímére fogja postázni.)  

 A gyermek személyazonosítására alkalmas, 
a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány (lakcímkártya)  

 Tartózkodási hely (állandó bejelentett lak-
cím hiányában)  

 TAJ-kártya  
 Adóazonosító kártya (amennyiben már van)  

 Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 
elérését tanúsító igazolást, mely lehet:  
o óvodai szakvélemény,  
o nevelési tanácsadás keretében végzett is-

kolaérettségi szakértői vélemény,  
o sajátos nevelési igényű gyermekek eseté-

ben a Szakértői Bizottság szakértői véle-
ménye.  

 A szabad mozgás és tartózkodás jogával ren-
delkező nem magyar állampolgár esetén:  
o regisztrációs igazolás (határozatlan ideig 

érvényes), vagy  
o tartózkodási kártya (maximum 5 éves ér-

vényességi idővel), vagy  
o állandó tartózkodási kártya (10 éves ér-

vényességi idővel, amelyet a BÁH tíz-
évente a feltételek vizsgálata nélkül 
megújít; EGT- állampolgárok részére ha-
tározatlan ideig érvényes).  

 Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gya-
korlására (2014. március 15-től hatályos a Pol-
gári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – 
előírásai az irányadók)  

 Egy mondatban… 

 Kada Mihály ez úton szeretné megosztani a lap 
olvasóival azokat az igehirdetéseket, amelyek 
számára sokat jelentettek. 
A bibliai üzenetek elérhetősége: 

http://www.apostolimre.inf.hu 
 

 Áprilistól újra indul a zöldhulladék szállítás, 
minden páros hét csütörtökén a kommunális 
szemétszállítással egy időben. (Legközelebb áp-
rilis 16-án) 
Gyűjtőzsák a Polgármesteri Hivatalban és a 
Művelődési Házban továbbra is beszerezhető 
40 Ft + ÁFA, azaz 51 Ft-os egységáron. A zöld-
hulladék csak ebben a zsákban, vagy kötegel-
ve rakható ki, max. 6 cm gallyátmérőig. 
 

 Április 13-án hétfőn 19.00 órai kezdettel 
gépjárművezetői tanfolyamot indítunk.  
Jelentkezés, bővebb felvilágosítás a Művelődési 
Házban kérhető. 
 

 Egynyári virágok vására 
2015. április 29-én 7 órától a Ráday téren 
 

 Egynapos kirándulás a napfényes Itáliába, 
Velencei uticéllal, május 9-én, szombaton. Je-
lentkezés, érdeklődés Braunné Monánál 06-30-
635-8467 vagy a 06-28-403-095-ös telefonszá-
mon. 
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Kedves óvodás szülők! 

Az Együtt Az Ikladi Óvodáért Alapítvány rajzver-
senyt hirdet! 

Téma: Az én óvodám 

Szabadon választott rajzeszközökkel otthon készí-
tett rajzokat várunk! 
Az alkotásokat az óvónőknek lehet leadni (1 db, 
A4-es méretben, név és életkor a rajz hátulján) 
április 30-ig. 
Minden korcsoport első három helyezettjét díjaz-
zuk, s a legszebb rajz lesz alapítványunk logója. 
Az eredményhirdetést május 9-én, szombaton, a 
családi napon tartjuk.  

Családi nap 

Az Együtt Az Ikladi Óvodáért Alapítvány jótékony-
sági családi napot tart 2015.05.09-én, szomba-
ton, 9-15 óráig. 

Minden óvodába járó gyermeket szeretettel várunk 
szüleivel és testvéreivel együtt. 
A családi napból befolyt összeget az alapítvány az 
első mosdó felújítására szeretné költeni! 

Családi napunkon különböző vetélkedőkön vehet-
nek részt a gyermekek és szüleik. 

Ezen kívül lesz még: 
- arcfestés 
- tombola 
- kézműves foglalkozás ahol mindenki ügyesked-

het 
- néptánc bemutató 
- szertorna bemutató 

Reggel meleg teával, kávéval és pogácsával várjuk 
vendégeinket! 
Egész napra limonádét biztosítunk! 
Ebédre bográcsban készült gulyással és süte-
ménnyel vendégelünk meg mindenkit! 

A napot koncerttel zárjuk! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

                                  Az alapítvány kuratóriuma 

Aszód Rendőrőrs 
Járőrszolgálat 

Telefon: 06-20-516-5940 

Iklad-Domony körzeti megbízott 
Deszk Péter rendőr törzszászlós 

Szolgálati mobiltelefon: 06-70-492-07-66 
Fogadóóra: 

minden páros hét szerdáján 14-16 óráig 

Ikladon a KMB irodában (Szabadság út. 96.sz) 

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 

Nem, ez nem akció, ez ÁTVERÉS! Ne higgyen 
neki! 

 Az Önkormányzat nem osztogat ingyen 
krumplit, hagymát, és akciós termékekkel 
sem keresi fel Önt! 

 A háziorvos nem küld ügynököt olcsó gyó-
gyászati segédeszköz árusításával! 

 A szolgáltatóktól nem keresik fel Önt előze-
tes jelzés nélkül a mérőórák leolvasása cél-
jából! 

KÉRJÜK, SAJÁT MAGA ÉRDKÉBEN NE VÁSÁ-
ROLJON A HÁZALÓ SZEMÉLYEKTŐL SEMMIT! 

NE HIGGYE EL, AMIT ÁLLÍTANAK, MERT 
KÖNNYEN BŰNCSELEKMÉNY VAGY SZABÁLY-
SÉRTÉS SÉRTETTJÉVÉ VÁLHAT! 

Az ilyen esetekben akkor cselekszik a legjobban, 
ha a házalókat elküldi, majd értesíti a családtagját 
és a Gödöllői Rendőrkapitányságot a 06-28-524-
600-as, vagy a helyi Polgármesteri Hivatalt a 06-
28-403-381-es telefonszámon. 

Nyomatékosan kérjük Önöket, ne engedjenek 
be senkit a lakásukba, udvarukba! 

KÉRJÜK LEGYENEK ELŐVIGYÁZATOSAK ÉS 
GYANAKVÓAK AZ IDEGENEKKEL, MERT SEN-
KI SEMMIT NEM AD INGYEN!!! 

Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai 

A hónap gondolata 

„Okom volna panaszkodni, 
de jogom nincs!” 

 

(Bálint György) 
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A hónap nemzetiségi tanulója 

A második félév elején az iskolában a helyi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat meghirdette „A hónap 
nemzetiségi tanulója” versenyt. A nyertes minden 
alkalommal oklevélben és 3000.- értékű jutalom-
ban részesül, illetve a legtöbb alkalommal legjob-
ban teljesítő tanuló év végén különdíjat kap. Első 
alkalommal Braun Bence, 7. osztályos tanuló ve-
hette át a díjat. Őt kérdeztük meg, milyen érzés 
kitüntetettnek lenni. 

Kedves Bence! 
Mesélj magadról, mit kell rólad tudni, mutat-
kozz be néhány mondatban! 
Braun Bencének hívnak, 13 éves vagyok, születé-
sem óta Ikladon élek. A helyi nemzetiségi általá-
nos iskola diákja vagyok. 

Hol derült ki számodra, milyen esemény, ren-
dezvény alkalmával, hogy Te kaptad meg ezt a 
díjat? 
A péntek reggeli iskolagyűlésen Braun Anikó ta-
nárnő tájékoztatta a tanulókat, hogy kiválasztot-
ták az első díjazottat „A hónap nemzetiségi tanuló-
ja” versenyben. Ahogy sorolta a szempontokat, 
úgy éreztem, mindegyik illik rám. Ennek ellenére 
meglepődtem, amikor az én nevemet olvasta fel, 
hogy kihívjon és átadja az oklevelet, és a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől átvehettem a 
jutalmat. 

Mióta veszel részt Iklad közösségi életében? 
Elég rég óta, hiszen a szüleim is gyakran tevé-
kenykednek a faluért, és ilyenkor engem, és a 
testvéremet is mindig magukkal hoztak. Részt 
vettünk és zenéltem például a nőnapi koncerte-
ken, sördélutánon, falu- és nemzetiségi napokon, 
és a falukarácsonyon. Idén januárban, a málenkij 
robotos megemlékezésen apuval, és a testvérem-
mel együtt léptünk fel, és kiskorom óta minden 
lomtalanításon segítek apu valamelyik kocsiján. 

Hány éves korodban ismerkedtél meg hangsze-
reddel? 
5 éve trombitálok, ahol Varga Sándor Zoltán ta-
nítványa vagyok, zongorázni 7 éve kezdtem, és 7 
éve járok szolfézsra is.  

Miért ezt a hangszert választottad? 
A mi családunkban szinte „kötelező” zenélni. A 
testvéremmel zongora és szolfézs órákra járunk. 
Eredetileg szaxofont szerettem volna, de ilyen ok-
tatás Ikladon nincs, a szüleim ajánlották a trom-
bitát.  

Mennyit gyakorolsz? 
Általában napi fél órát. 

Milyen kedvenc tantárgyaid vannak, mi a hob-
bid, mit csinálsz szabadidődben? 
A német nyelvórát szeretem, és azokat a tantár-
gyakat, amit német nyelven tanulunk. Szabad-
időmben szívesen segítek otthon, a kerti és ház 
körüli munkákban, például fűnyírás meg ilyenek. 
Nemrégiben még fociztam, de mostanában nem 
jut rá idő, meg annyira nem is érdekel. 

Büszke vagy a teljesítményedre? 
Igen, meglepődtem, de nagyon örültem is neki. 

Otthon is kaptál dicséretet, jutalmat? 
Megdicsértek, bátorítottak, úgy érzem egy kicsit 
büszkék is lettek rám. 

Tudod, honnan származtak, érkeztek az őseid 
Ikladra? 
Úgy tudom, Németországból jöttek ide, több, mint 
250 éve. 

Mit jelent számodra német nemzetiségűnek 
lenni? 
Kiskoromban néha hallottam a dédijeimet svábul 
beszélni, amit én nem értettem, de később, az 
óvodában már én is ismerkedtem a némettel. Az 
iskolában a zenélésen kívül részt veszek a táncos 
hagyományok őrzésében is. Örülök, hogy Ikladon 
élhetek, egy nyugodt, csendes kis faluban, ahol 
gyakran vannak olyan rendezvények, ahol mi nem 
csak nézőként veszünk részt családostól, hanem 
szereplőként is, hiszen anyukám a testvéremmel 
együtt a tánccsoport tagja. 

Jövőre már nyolcadikos leszel, gondolkodtál- e 
már a pályaválasztáson, továbbtanuláson? 
Igen, szeretnék Vácra jelentkezni a konzervatóri-
umba, ahova apu is járt. Itt a zongora kötelező, 
ezen kívül az orgonát vagy a trombitát fogom vá-
lasztani. 

Kedves Bence! Köszönjük a beszélgetést, a to-
vábbiakban sok sikert a tanulásban és terveid 
megvalósításához! 

Művelődési Ház programjából 

 Színházlátogatás:  
 Április 19-én, Vasárnap este 

József Attila Színház 
Békeffi Bérlet 4. előadás 
Kaviár és lencse 
Utazási költség: 1000 Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:30 órakor 

 Május 15-én, Péntek este 
Madách Színház 
Fekete Péter 
Belépődíj: 2500.- 4400.- 5700.- 
Utazási költség: 1000 Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:30 órakor 

Bagyin Katalin 
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Német Nemzetiségi Kulturális 
Közhasznú Egyesület Hírei 

A Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egye-
sület május 2-án rendezi meg IX. Nemzetiségi 
Nosztalgia Majálisát, melyre sok szeretettel meg-
hívja a falu lakosságát! 

Helyszín: Iklad, Ráday tér 

Programok: 
10:00 – 12:00 

 Játékos sport és ügyességi versenyek ki-
csiknek és nagyoknak. 

 Bubenyák Ádám kerékpáros, Mayer Albert 
rolleres bemutatója 

 Egyéb meglepetések 

15:00 Májfa állítás 

15:30 Kultúrműsor 
Fellépők: 

Csattanó Tánccsoport Isaszeg 
Galgagyörki citerazenekar 
Napköziotthonos Óvoda gyermekei 
Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú 
Egyesület  

- gyermek tánccsoportja, 
- énekkara,  
- Blaublumen tánccsoportja és 
- zenekara 

18:30 
 Tard Horses zenekar (Pénzes András, Pénzes 

Levente, Vankó Tibor) 
 NeckSlap zenekar (Pénzes Levente, Nagy 

Márton, Szebenszki Dániel, Futó Ádám) 

20:00 Bál – zenél a Szignál zenekar 

Sok szeretettel várunk mindenkit! 

A rendezvény ideje alatt BÜFÉ üzemel 

Eboltási értesítés 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Ikladon az ebek 
veszettség elleni kötelező oltása ebben az évben az 
alábbi időben és helyen lesz: 

Április 21. (kedd) 14-16 óra (Polg. Hivatal) 
Április 28. (kedd) 14-16 óra (Polg. Hivatal) 

A veszettség elleni oltás költsége 3500 Ft/eb. Az 
Állatvédelmi Törvény alapján veszettség elleni ol-
tást csak mikrochipes megjelöléssel rendelkező eb 
kaphat. A regisztrációval nem rendelkező ebek 
megjelölését az oltás előtt elvégezzük – ennek költ-
sége 3000 Ft/eb. 

Kérjük a gazdákat, hogy az oltási lapot hozzák 
magukkal. 

Az összevezetéses oltások befejezése után lesz 
lehetőség az állatok tartási helyén történő oltásá-
ra. 

Dr. Németh Mihály  
állatorvos 

Könyvtári Felhívás 

Kedves Könyvtárlátogatók! 

A könyvtárban továbbra is az eddig papíralapon 
nyilvántartott könyvállomány teljes körű számba-
vétele történik egy könyvtári program szerint. 
Ezáltal a könyvek és azok legfontosabb paraméte-
rei számítógépes nyilvántartásba kerültek, kerül-
nek.  
Ezzel párhuzamosan sor került a könyveket kiköl-
csönzők adatainak rögzítésére is. 

 A korszerű program alkalmazása során lehetőség 
van arra, hogy azonnali információval szolgáljunk 
az olvasóknak a bent lévő könyvekről, és arról is, 
hogy a keresett könyv mikor kerülhet vissza. 

Fentiek miatt is, azzal a kéréssel fordulok a tisz-
telt könyvtártagokhoz, hogy 

 a kölcsönzési időt szíveskedjenek betarta-
ni, 

 lehetőség szerint az e-mail címet a legközelebbi 
könyvtárlátogatásuk során hozzák magukkal, 
(a gyorsabb kiértesíthetőség érdekében) 

 a régebben kikölcsönzött könyvet - ameny-
nyiben azt még nem hozták vissza - a teljes 
körű leltár elkészítése érdekében adják le. 

Kiss Regina 
könyvtáros 

Véradás 

2015. április 9-én, csütörtökön 
15-18 óra között véradást tartunk. 

Helyszín: Művelődési Ház 
 

Önzetlen segítségét minden beteg 
nevében köszöni: 

 

A Magyar Vöröskereszt valamint az 
Országos Vérellátó Szolgálat. 

 

Személyi Igazolványát és a Társadalombiztosí-
tási Azonosító jelét tartalmazó kártyáját kérjük 

feltétlenül hozza magával! 
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Meghívó 

A Német Nemzetségi Önkormányzat Iklad képviselő-testülete RENDKÍVÜLI testületi ülést tart 
2015. április 7-én 16 órakor a Ráday Gedeon Művelődési Házban. 
Napirendi javaslat: 

Egyetértési jog gyakorlása az ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartói 
jogainak a Magyarországi Evangélikus Egyház általi átvételével kapcsolatban. 
 

Előadó: Holicza Sándorné NNÖK elnök 
Az ülésen vendégünk dr. Roncz Béla az Aszódi Evangélikus Gimnázium igazgatója, és Pánczél Já-
nos a KLIK tankerületi igazgatója, akik ismertetik elképzeléseiket és a lehetőségeket. 

A napirend fontosságára való tekintettel minden képviselő aktív jelenlétére feltétlenül számítok. 

A Képviselő-testület ülése nyílt, azon bárki részt vehet. 
Holicza Sándorné 

NNÖK elnök 

Ikladi Hírek – Önkormányzati Híradó 
 
Kiadja: Iklad Község Önkormányzata, E-mail: polghiv@iklad.hu, Tel.: 06-28-403-381 
Felelős kiadó: Madarász István, Felelős szerkesztő: Bagyin Katalin 
Szerkesztők: Braun Anikó 
E-mail: ikladihirek@iklad.hu, Tel.: 06-28-403-387  
Terjesztők: Az Ikladi Általános Iskola 8. osztályos diákjai 
Készült: 650 példányban 
Lapzárta: Minden hó 25-én, Következő megjelenés: 2015. május 7-8. 


